


PROGRAMA



Dimarts 18 d’octubre

» 19:00h « Trobada del Club de Lectura “Cafè Ter-
túlia” amb la nostra escriptora de Capçalera, Fran-
cesca Aliern, dintre dels actes de celebració del seu 
80è aniversari.

» 20:15h « “Aigua del cel, en acústic”. Actuació musi-
cal  a càrrec de Rampaire. + Copa de cava D.O. Terra 
Alta.

Dimecres 19 d’octubre

» 19:00h « Presentació de les bases del VIII Premi de 
Narrativa Breu Ciutat d’Amposta 2022.

» 19:30h « L’escriptor Toni Orensanz amb el Club 
de  Lectura “Cafè-Tertúlia” ens parlarà de la seva 
obra “Com vas perdre el braç Balchowsky”. Amb el 
suport del Consorci Memorials dels Espais de la Bata-
lla de l’Ebre, COMEBE, i de la Central de Biblioteques 
de les Terres de l’Ebre. + Copa de cava D.O. Terra Alta.

Dijous 20 d’octubre

» 19:00h « Presentació  de la convocatòria del  I 
Congrés Sebastià Juan Arbó, a càrrec de Joan-Antoni 
Forcadell i Emigdi Subirats.



» 19:30h « “Aiguabarreig”. Recital poètic-musical 
a càrrec de Fabio Vega i Els Homes Tranquils. Els 
poemes estan basats en la decadència que es va viure 
a principis del segle XX en la navegació fluvial al riu  
Ebre. Poemes plens de mots ja quasi en desús però 
amb la força de reviure. De retruc, les cançons tenen 
un aire melancòlic, apropant-se delicadament a la 
nostàlgia. Amb una sonoritat propera al jazz i la mú-
sica mediterrània en tota la seva amplitud. + Copa de 
cava D.O. Terra Alta.

Divendres 21 d’octubre

» 19:00h « Inauguració oficial de les XVII Jornades 
de les Lletres Ebrenques a càrrec d’Adam Tomàs, 
Alcalde d’Amposta; Inés Martí, Regidora de Cultura; 
Victòria Almuni , Directora Territorial de Cultura a les 
Terres de l’Ebre i Joana Serret, Directora de la Biblio-
teca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

» 19:30h « Lliçó inaugural “Claus, plaers i vigència. 
Una invitació a (re)llegir Joan Fuster” a càrrec de 
Tomàs Llopis, escriptor, rapsode i catedràtic de llen-
gua catalana.

» 20:30h «Reconeixement  pòstum a la figura del 
professor de geografia i història i investigador am-
postí Josep Ferran Bel i Querol.

» 20:45h «Entrega del Premi Mèrit de les Lletres 
Ebrenques 2022

Pausa

» 22:00h « Espectacle musical “Ausiàs March. Cants 
d’amor i de mort” pel grup Melodemodomies.
Apropament respectuós als clàssics des d’una perspec-
tiva multidisciplinar, al combinar literatura, música i 
imatges, però sense oblidar que es tracta d’un especta-
cle centrat en Ausiàs March i que, per entendre i tastar 
al poeta, l’important és la paraula, la seva paraula, que 
pren vida en 15 poemes recitats amb sobrietat i passió.

  



Dissabte 22 d’octubre

» 9:30h « Esmorzar literari. Rebuda als escriptors, 
ponents i públic.

» 9:30h « Inauguració de l’exposició “L’Aranès, 
l’occità de Catalunya” per  Victòria Almuni , Directo-
ra Territorial de Cultura a les Terres de l’Ebre  i Rosa 
Anna Fatsini, Tècnica de Planificació Lingüística.

» 10:30h « Taula rodona “Lletres i paisatge. Turis-
me literari” amb la participació de Borja Duñó, Laia 
Beltrán,  Joan Todó, Josep Gironès, Vicent Pellicer, 
Quim Giró, Pilar Garriga, Victor Recort,  Miguel 
Bustos,  Oriol Gracià, Jordi Arrufat , Amàlia Roig , Eva 
Bernad i Pep Simó. Condueix l’acte la periodista Judit 
Monclús.

» 12:00h « Taller infantil. “Viu la prehistòria a través 
d’un relat en primera persona”, on els assistents tin-
dran la possibilitat de veure, tocar i olorar alguns dels 
materials i eines més comuns d’aquella época a càrrec  
Marco Antonio Pla i Ventura d’Ebreibosc.
Places limitades. Adreçat a nenes i nens de 6 a 11 anys.
En acabar l’activitat es sortejaran dos entrades per al 
màgic espai Ebreibosc d’Aldover i també es sortejaran 
diversos llibres d’autores/s ebrenques/encs.
Sorteig de llibres infantils d’autores/rs ebrencs : Jesús 
Serrano, Germanes Besolí i el Pallasso Muniatto, Ro-
sana Andreu, Cinta Arasa....

» 13:00h « Xerrada – ponència “USA’M MUSA” ; 
Conèixer la literatura digital i el seu potencial poè-
tic, mitjançant una lectura guiada del poema “Usa’m 
Musa”,  a càrrec d’Anton Ferret, Cap del Servei d’In-
formació, Difusió i Estudis (SPL) Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Amb la col·laboració d’Espai Kowo.



Pausa

» 16:30h « Presentació al públic dels nous valors 
literaris : Jaume Arasa, Thais Casanova, Susanna Prín-
cep, Jaume Martín, Luís Garcia Alucha, Inés Encuen-
tra, Roger Limbos, Ramon Ber, Marc Bolet, Alberto 
Delgado i Carme Roca Nadal. Música Antoni Garcia.
Condueix l’acte la periodista Roser Regolf.

» 18:00h « Taula rodona  “Revistes en paper; reser-
vori del periodisme a foc lent”
LA RARA és una comunitat, un enllaç i una nova 
narrativa, que vol enfortir les connexions i la xarxa 
cultural que ja existeix.  Amb la periodista Anna Zaera. 
REVISTA SOLSTICI, una revista de lletres i arts des 
de les Terres de l’Ebre. Amb Quim Melchor, Editor de 
solstici.
REVISTA ARRELS. Una publicació trimestral de qua-
litat en el fons i en la forma, que reflecteix les temà-
tiques més inspiradores del nostre estil de vida. Amb 
Josep Sucarrats, Director d’Arrels.

Condueix la taula el periodista Oriol Gracià. 

» 19:00h « Cloenda.
“Que et fessis vella tu.../ sí que em faria escopir sang”,  
a partir de l’obra de Gabriel Ferrater. Dintre dels 
actes del centenari del naixement de l’autor gaudirem 
d’un espectacle de dansa a càrrec de La Fonte Cia. 
dintre el programa “Balla’m un llibre”, col·laboració 
entre l’APdC (Associació de Professionals de la Dansa 
de Catalunya), i el Servei de Biblioteques del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya .
Atracció, dolor, pèrdua anticipada. Seducció, rebuig. 
Intel·ligència, enamorament, orgull, descontrol. No 
és l’obra, no és l’autor. Serà un joc entre forces oposa-
des, el que, junt amb diversos elements, formarà un 
mosaic d’un univers ple de matissos que que reflexen 
diferents facetes d’un autor polièdric i lliure, arrelat a 
un gran conflicte: les dones i els dies.

Informació:
» Totes les activitats es realitzaran a l’Espai KM0 de 
l’Oficina de Turisme d’Amposta.
» Tots els actes són gratuïts i oberts al públic.
» La programació i els horaris poden ser alterats per motius 
aliens a l’Organització.



“l ’originalitat 
consisteix en un 
to personal que 
ve de l ’ànima.”

Sebastià Juan Arbó
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